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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 959/2004, którą złożyła Roberta Jacchia (Włochy), z 146 podpisami, 
w sprawie ustawodawstwa włoskiego, praktyki administracyjnej 
i orzecznictwa w zakresie przyjmowania zakładów w zawodach sportowych

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję, będąca prawnikiem występującym w imieniu dwojakiego rodzaju 
operatorów (agentów i pracowników bukmacherskiej firmy Stanley działającej na terenie 
WE) dostarczających urządzenia do przyjmowania zakładów sportowych, składa skargę na 
naruszanie przez Włochy prawa wspólnotowego w zakresie swobody przedsiębiorczości 
i świadczenia usług transgranicznych. Składająca petycję utrzymuje w szczególności, że 
niezależnie od organizacji rynku wewnętrznego, włoskie ustawodawstwo w zakresie 
przyjmowania zakładów sportowych faworyzuje oficjalnie uznanych bukmacherów, rażąco 
ograniczając rynek dla konkurencji zagranicznej i naruszając w ten sposób ich prawa jako 
obywateli unijnych. Przyjęte środki restrykcyjne obejmują zamykanie firm z powodu ochrony 
porządku publicznego, możliwości objęcia procedurą karną i zamrażanie środków posiadaczy 
tzw. „punktów transmisji danych” (około 230 niezależnych agencji działających z reguły on-
line wykorzystywanych przez firmę Stanley do pozyskania klientów na włoskim rynku). 
Składający petycję utrzymuje, że w maju 2004 r. orzeczenie włoskiego Sądu Najwyższego 
miało rzekomo uchylić orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (sprawa 
Gambelli C-243/01) przyznające bukmacherom wspólnotowym, takim jak „Stanley”, prawa 
wynikające z traktatu, art. 43 i 49 (analogicznie jak w przypadku lektorów języków obcych, 
notatka sekretariatu). Z faktu tego miała wyniknąć kolejna, jeszcze silniejsza fala represji. 
Reasumując: wspomniana seria środków legislacyjnych, administracyjnych i prawnych nie 
tylko wydaje się nieproporcjonalna wobec zakładanego celu, jakim jest utrzymanie porządku 
publicznego, lecz jest także dyskryminująca, opiera się na kryterium obywatelstwa, a więc 
narusza art. 12 traktatu. W związku z powyższym składająca petycję zwraca się do 
Parlamentu Europejskiego o podjęcie działania.
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2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 kwietnia 2005 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 3 lutego 2006 r.

Do Komisji wpłynęło kilka skarg na włoskie ograniczenia w zakresie świadczenia usług 
w dziedzinie zakładów sportowych i Komisja jest świadoma problemu poruszonego przez 
składającą petycję. 

W odniesieniu do usług bukmacherskich, do których nawiązuje składająca petycję, Komisja 
zauważa, że włoskie prawodawstwo, praktyka administracyjna i orzecznictwo wpływają 
ograniczająco zarówno na transgraniczne świadczenie takich usług1, jak i na swobodę 
rozpoczynania działalności przez licencjonowanych operatorów, działających zgodnie 
z prawem na terenie państw członkowskich innych niż Włochy. 

Komisja rozpatruje obecnie odpowiednie przepisy prawa włoskiego pod kątem stwierdzenia 
ich zgodności z prawem wspólnotowym (w szczególności z art. 43 i 49 traktatu WE). Czyniąc 
to, weźmie pod uwagę dotychczasowe orzecznictwo Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości2, które uznaje, że pewne ograniczenia transgranicznego świadczenia usług 
dotyczących niektórych form hazardu w państwach członkowskich są zgodne z traktatem 
WE. Chodzi o przypadek, kiedy te ograniczenia nie mają charakteru dyskryminacyjnego, są 
uzasadnione koniecznymi względami interesu publicznego, w stopniu, w jakim właściwy 
interes nie jest chroniony w państwie członkowskim, w którym dostawca usług ma siedzibę, 
są proporcjonalne, tzn. nie są nadmierne i nie można ich zastąpić środkami mniej 
restrykcyjnymi.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 1 czerwca 2007 r.

Historia

 Składający petycję są agentami, partnerami i pracownikami bukmacherskiej firmy 
Stanley i oferują usługi w dziedzinie zakładów sportowych we Włoszech.

 Do Komisji Europejskiej wpłynęła skarga dotycząca w szczególności domniemanego 
dyskryminacyjnego ustawodawstwa, które faworyzuje operatorów posiadających miejscowe 
licencje w stosunku do licencjonowanych operatorów z pozostałych państw członkowskich, 
co stoi w sprzeczności z art. 49 traktatu WE.

                                               
1 Zob. również pierwsze sprawozdanie Komisji w sprawie stosowania dyrektywy 2000/31/WE (dyrektywa 

w sprawie handlu elektronicznego) skierowane do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (COM (2003) 702 wersja ostateczna, str. 21).

2 W szczególności orzeczenia z dnia 21 października 1999 r. w sprawie C-67/98 (Zenatti) i z dnia 6 listopada 
2003 r. w sprawie C-243/01 (Gambelli).
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Uwagi Komisji

Po przeanalizowaniu przedmiotowej skargi Komisja w dniu 12 kwietnia 2006 r. postanowiła 
przesłać władzom włoskim wezwanie do usunięcia uchybienia w związku z możliwym 
naruszeniem art. 49 traktatu WE. Władze włoskie udzieliły Komisji odpowiedzi pismem z 
dnia 3 sierpnia 2006 r.;

 Po przeanalizowaniu licznych skarg dotyczących zakazu internetowego nałożonego na 
operatorów zakładów sportowych (pragnących oferować swoje usługi online), którzy zgodnie 
z prawem działają w innych państwach członkowskich, Komisja przesłała do władz włoskich 
kolejne i osobne wezwanie do usunięcia uchybienia w październiku 2006 r. Władze włoskie 
odpowiedziały pismem z dnia 23 lutego 2007 r.

 Komisja analizuje obie odpowiedzi. Rozpatrywane są liczne zmiany we włoskim 
ustawodawstwie, które zapewnią otwarcie rynku.

 W znanym składającej petycję wyroku z dnia 6 marca w sprawie Placanica C-338/04 
ETS orzekł, że sankcje karne za przyjmowanie zakładów przez pośredników działających 
w imieniu przedsiębiorstw zagranicznych są sprzeczne z prawem wspólnotowym. Komisja 
analizuje przedmiotowe orzeczenie i jego wpływ na obecne dochodzenia. Monitorowane 
będzie też interpretowanie tego orzeczenia przez sądy włoskie.

5. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 lipca 2008 r.

Odnosząc się do swojego komunikatu z dnia 1 czerwca 2007 r., Komisja pragnie sformułować 
następujące uwagi dodatkowe do przedmiotowej petycji.

W drugiej połowie 2007 r. władze włoskie nawiązały dyskusję z Komisją w celu 
rozstrzygnięcia sprawy dotyczącej naruszenia. Komisja postrzega te dyskusje jako 
pozytywne. Najpierw włoski parlament przegłosował pod koniec 2007 r. nowe 
prawodawstwo umożliwiające rządowi przyjęcie nowego dekretu mającego na celu 
uregulowanie działalności obejmującej zakłady online. Następnie Komisja została w dniu 
28 grudnia 2007 r. formalnie powiadomiona o projekcie dekretu opracowanego na podstawie 
dyrektywy 98/341. Komisja udzieliła odpowiedzi i przekazała uwagi w kwietniu 2008 r., 
odbyła też kolejne spotkania w władzami włoskimi w celu wyjaśnienia pewnych aspektów ich 
propozycji. Komisja oczekuje na kolejny projekt włoskiego dekretu.

Służby Komisji nadal w pełni informują osoby podpisane pod petycją o postępach procedury 
w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, ostatnio na spotkaniu z nimi 
w dniu 5 czerwca.

6. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 września 2008 r.

                                               
1 Dyrektywa 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiająca procedurę 

udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych (Dz.U. L 204 z 21.7.1998, str. 37-48).
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(Potwierdzenie oświadczenia ze strony Komisji przedstawionego na posiedzeniu Komisji 
Petycji w dniu 17 lipca 2008 r.).

Po zbadaniu przedmiotowej skargi Komisja postanowiła wystosować do władz włoskich 
w dniu 12 kwietnia 2006 r. wezwanie do usunięcia uchybienia dotyczące możliwego 
naruszenia art. 49 traktatu WE. Władze włoskie odpowiedziały w dniu 3 sierpnia 2006 r.

Po przeanalizowaniu licznych skarg dotyczących zakazu internetowego nałożonego na 
operatorów zakładów sportowych (pragnących oferować swoje usługi online), którzy zgodnie 
z prawem działają w innych państwach członkowskich, w październiku 2006 r. Komisja 
przesłała do władz włoskich kolejne i osobne wezwanie do usunięcia uchybienia. Władze 
włoskie odpowiedziały pismem z dnia 23 lutego 2007 r.

W drugiej połowie 2007 r. władze włoskie nawiązały dyskusję z Komisją w celu 
rozstrzygnięcia sprawy dotyczącej naruszenia. Komisja postrzega te dyskusje jako 
pozytywne. Najpierw włoski parlament przegłosował pod koniec 2007 r. nowe 
ustawodawstwo umożliwiające rządowi przyjęcie nowego dekretu mającego na celu 
uregulowanie działalności obejmującej zakłady online. Następnie Komisja została w dniu 
28 grudnia 2007 r. formalnie powiadomiona o projekcie dekretu opracowanego na podstawie 
dyrektywy 98/341. Komisja przekazała swoje uwagi w kwietniu 2008 r., natomiast 7 lipca 
2008 r. władze włoskie udzieliły w tej sprawie wyjaśnień. Planowane są kolejne spotkania 
z władzami włoskimi w celu wyjaśnienia pewnych aspektów ich propozycji przed 
ostatecznym przyjęciem dekretu, co zgodnie z oczekiwaniami ma nastąpić jesienią. Komisja 
ma pozytywne zdanie na temat wyżej wspomnianych dyskusji i wyraża nadzieję na 
rozwiązanie tej sprawy jesienią.

                                               
1 Dyrektywa 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiająca procedurę 

udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych (Dz.U. L 204 z 21.7.1998, str. 37-48).


